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ಲುಯಿ ಬ್ಕೆಲ ಐದು ವ್ರುಷದವ್ನಿದ್ರಾಗ ಕುರುಡನರದನು. ಅವ್ನು 
ಬಹು ಜರಣನಿದಾನು. ಅವ್ನಿಗಕ ಉಲಿದವ್ರೆಂತಕಯ ತ್ನನ 
ಆಯುಷಯವ್ನುನ ಕಳಕಯಬ್ಕ ಕ್ಕೆಂದು ಅನಿನಸುತಿ್ತತ್ುಿ.  ಅವ್ನಿಗಕ ಓದು 
ಬರಕಯುವ್ ಬಗಕೆ ಸರಕಷುು  ಹುಚುು.  

ಪ್ರಯರಿಸದ ಅೆಂಧರ ಶರಲಕಯಲಿಿ ಕ ಡ ಕುರುಡ ಲುಯಿಗರಗಿ 
ಪ್ುಸಿಕಗಳಿರಲಿಲಿ.   
ಹ ಗರಗಿ ಆತ್ನಕ  ತ್ನಗರಗಿ ಇೆಂಗೆಜಿ  ಅಕ್ಷರಮರಲಕಯ ಹಕ ಸ 

ರಚನಕ ಮರಡಿದನು. ಈ ಹಕ ಸ ಅಕ್ಷರಗಳನುನ ಕಣುು ಹರಿಸಿ ಓದದ್ಕ 
ಬರಿ ಬ್ಕರಳಿನಿೆಂದ ಓದುವ್ ಹರಗಕ ರಚಿಸಿದಾನು.  ಇೆಂತ್ಹ ಕ್ರೆೆಂತ್ತಕ್ರರಿ 
ರಚನಕಯನುನ  ಈಗಲ  ಜಗತ್ತಿನಲಿಿಯ ನಕ ತ್ೆಹ ನರಕಲಿ 
ಅಳವ್ಡಿಸುತಿ್ತದ್ರಾರಕ. 
  ಪ್ಕೆ ರಣಕ ಕ್ಕ ಡುವ್ ಮಹರನ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಜಿ ವ್ನದ ಕತಕಯನುನ   ಜಕನ 
ಬ್ರೆಯೆಂಟ ಹಕ ಳಿದ್ರಾಳಕ. ಹರಗು ಬ್ಕ  ರಿಸ ಕುಲಿಕ್ಕ ವ್ಹ    ಚಿತ್ೆ 
ಬರಕದಿದ್ರಾನಕ.  ಈ ಕತಕ ಜಗತ್ತಿನಲಿಿಯ ನಕ ತ್ೆಹ ನರಲಿಿ ಪ್ೆಕ್ರಶ 
ಕ್ತರಣಗಳನುನ ಬ ರುತ್ಿ ಅವ್ರನುನ ಈಗಲ  ಕಲಿಯಲು 
ಪ್ಕೆ ರಕ ಪಿಸುತಿ್ಲಿದ್ಕ. 



ಮರನವ್ ಜರತ್ತಯು ಮುದೆಣ ಯೆಂತ್ೆದ ಶಕ  ಧಕ ಗುಟಕನಬಗಗನಿಗಕ ಋಣಿ 
ಇದಾೆಂತಕ ನರವಕಲಿ ದೃಷ್ಟುಹ ನರು ಲುಯಿ ಬ್ಕೆಲನಿಗಕ ಋಣಿಯರಗಿದ್ಕಾ ವಕ.  
                                                               –ಹಕಲನ ಕ್ಕಲರ 



ಲುಯಿ ಬ್ಕೆಲನ ವ್ಣಗಮರಲಕ 

ಕ್ರಯಪಿಟಲ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗರಗಿ 

ಅೆಂಕ್ಕಗಳಿಗರಗಿ 



ನರನು ಹುಟಿುದ ದಿನ ನನನ ತ್ೆಂದ್ಕ ಎಲಿ ನಕರಕಹಕ ರಕಯವ್ರನುನ ಕರಕದು ಈತ್ 
ನನನ ಮಗ!  ಎೆಂದು ಹಕ ಳಿದನು. ನಕರಕದ ಜನ ಬ್ರಯಿಗಕ ಬೆಂದೆಂತಕ 
ಮರತರಡುತಿ್ತದಾರು. ಬಹಳ ಚಿಕೆವ್ನಿದ್ರಾನಕ. ಹಕಚುು ದಿನ ಬದುಕಲರರ.   



ಆದರ  ನರನು ಬದುಕ್ತ ಉಳಿದ್ಕ. ಚಿಕೆ ವ್ಯಸಿಿನಲಿಿ ನರನು ಬಹು ಚುರುಕನರಗಿದ್ಕಾ. ನನನ 
ಕಣುುಗಳ  ಎಲಕಿಡಕಗ    ಹರಿಯುತಿ್ತದಾವ್ು,  ದಿಟಿುಸಿ ನಕ  ಡುತಿ್ತದಾವ್ು. ತರಯಿಯ ಪಿೆ ತ್ತ 
ತ್ುೆಂಬದ ಮುಖ... ನನನ ಅೆಂದವರದ ತಕ ಟಿುಲು...ಮ ಜಿನ ಮ ಲಿನ ರಕ ಟಿುಯ ಆಕ್ರರ... 
ಇವಕಲಿವ್ನುನ ನಕ  ಡುತಿ್ತದ್ಕಾ. 

  

ನರನು ಬ್ಕಳಕಯುತ್ಿಲಿದ್ಕಾ. ಶಕ್ತಿಯುತ್ನಿದ್ಕಾ. ನನನ ಅಣುನ 
ಬ್ಕನಿನನ ಮ ಲಕ ಕುಳಿತ್ು ಅೆಂಗಡಿಗಕ ಹಕ  ಗುತ್ತಿದ್ಕಾ. ನನನ 
ಅಕೆೆಂದಿರ ಜತಕ ಕ್ಕ  ಳಿಗಳಿಗಕ ಕ್ರಳನುನ ಹರಕುತಿ್ತದ್ಕಾ.  ಊರ 
ಜನ ಎಷಕುೆಂದು ಚೆಂದ ಕ್ರಣುತರಿನಕ!  ಎೆಂದು 
ಹಕ ಗಳ ತ್ತಿದಾರು.  ಜರಣ ಕ ಡ... 

 ನರನು ಮ ರು ವ್ರುಷದವ್ನಿದ್ರಾಗಲಕ   ಊರಲಿಿಯ ಎಲಿರ 
ಹಕಸರುಗಳನುನ ನರನು ಹಕ ಳ ತ್ತಿದ್ಕಾ ಎೆಂದು ನನನ ಅಕೆೆಂದಿರು ಹಕ ಳ ತರಿರಕ.  
ಬುಟಿುಯಲಿಿಯ ತ್ತಿ್ತಗಳನುನ ಕ ಡ ನರನು ಎಣಿಸುತಿ್ತದ್ಕಾ. ಗಿಡದ ಮ ಲಕ 
ಕುಳಿತ್ ಹಕ್ತೆಗಳನುನ ಕ ಡ ಎಣಿಸುತಿ್ತದ್ಕಾ. ಕ್ಕ ಳಿದ ಕತಕಗಳಲಿಿಯ 
ಶಬಾಗಳನುನ ನರನು ಮತಕ ಿಮೆ  ಹಕ ಳ ತ್ತಿದ್ಕಾ.  



ತ್ೆಂದ್ಕಯವ್ರು ಮರಡುತಿ್ತದಾ ಕ್ಕಲಸಗಳನುನ ನಕ  ಡುತಿ್ತದ್ರಾಗ ನನಗಕ ಮ ಜು 
ಎನಿನಸುತಿ್ತತ್ುಿ. ದ ರದ ರದಿೆಂದ ಬೆಂದ ಜನರ ಕುದುರಕಗರಗಿ ಬ್ಕ ಕ್ರಗುವ್ 
ಕಡಿವರಣದೆಂತ್ಹ ತಕ ಗಲಿನ ವ್ಸುಿಗಳನುನ ಅವ್ರು ಬಹು ಮನಸುಿಗಕ ಟುು 
ಮರಡುತಿ್ತದಾರು. ಅವ್ರ ಕ್ಕೈಯಲಿಿ ಮರಟವಿತ್ುಿ.  ತಕ ಗಲನುನ ಹದ ಮರಡುವ್ 
ಕ್ಕೈಚಳಕವಿತ್ು.ಿ 

ನನಗ  ನನನ ತ್ೆಂದ್ಕಯೆಂತಕ ಆಗಬ್ಕ ಕ್ಕೆಂದು ಎನಿನಸುತಿ್ತತ್ುಿ. ಅವ್ರ ಯರವ್ದ್ಕ  
ಉಪ್ಕರಣಗಳಿಗಕ ನರನು ಕ್ಕೈಹಚಿುದರ  ಕ ಡ ನನನನುನ “ಮುಟುಬ್ಕ ಡ” ಎೆಂದು 
ಗದರಿಸುತಿ್ತದಾರು. ಆದರ  ನನನ ಮ ಲಕ ಅವ್ರ ಪಿೆ ತ್ತ ಇತ್ುಿ. “ಲುಯಿ, ನಿ ನು ಇನ ನ ಚಿಕೆ 
ಮಗು. ದ್ಕ ಡಡವ್ನರಗುವ್ವ್ರಕಗಕ ತ್ಡಕ ಹಡಿ.” ಎೆಂದು ತ್ತಳಿಹಕ ಳ ತ್ತಿದಾರು.  



ಚಿಕೆ ಮಗು, ಚಿಕೆ ಮಗು...ನನಗಕ ಈ ಶಬಾಗಳ  ಬಹು 
ಬ್ಕ ಜರರು ತ್ರುತ್ತಿದಾವ್ು. 
ನರನು ದ್ಕ ಡಡವ್ನರಗಬ್ಕ ಕು, ಶಕ್ತಿಯುತ್ನರಗಬ್ಕ ಕು, 
ಜರಣನರಗಬ್ಕ ಕು.. ಇದು ನನನ ಆಸಕ. ನನನ 
ತ್ೆಂದ್ಕಯೆಂತಕ ನುರಿತ್ವ್ನರಗಬ್ಕ ಕು...  

ತಕ ಗಲು ನಯವರಗಿದಾರ  ಆದರ ದಬಬಣ ಬಹಳ ಚ ಪ್ರಗಿದಿಾತ್ು.  
“     ಅಪ್ಪ, ಅಪ್ಪ, .......    “  



ಆ ದಿನದಿೆಂದ ನನನ ಆಯುಸುಿ ಪ್ೂಣಗವರಗಿ  ಬದಲರಯಿತ್ು.  
ನಸಗಮೆ ನನನ ಕಣಿುನ ಮ ಲಕ ಬ್ರಯೆಂಡಕ ಜನುನ ಕಟಿುದಳ . ಇದನುನ ಮುಟುಕ ಡದು  
ಎೆಂದು ಬ್ಕದರಿಸಿದ ದನಿಯಲಿಿ  ಹಕ ಳಿದಳ .  

ಆದರಕ ಬ್ರಯೆಂಡಕ ಜದಿೆಂದ್ರಗಿ ನನಗಕ ಅಲಿಿ ತ್ುರಿಸಬ್ಕ ಕ್ಕೆಂದಿನಿನಸುತಿ್ತತ್ುಿ. ಗಿಡದ 
ಮ ಲಿನ ಗುಬಬಯೆಂತ್ತರುವ್ ಕ್ಕೈಗಳ  ಕಣಿುನ ಹತಿ್ತರ ಹಕ  ಗಲು ತ್ವ್ಕ್ತಸುತಿ್ತದಾವ್ು. 
ನರನು ಎಷುು ತ್ಡಕಹಡಿದರ ...  
ರಕ  ಗದ ಸಕ  ೆಂಕು  ಕ್ಕ ನಕಗಕ ನನನ ಎರಡನಕ  ಕಣಿುಗ  ಹಬಬತ್ು.   



ನನಗಕ ಏನ  ಕ್ರಣುತಿ್ತರಲಿಲಿ.  ಗಿಡ, ಮರ, ಹಕ್ತೆಗಳ , 
ಯರರದ್ಕ  ಮುಖ, ಬ್ಕೆಡಿಡನ ತ್ುಣುಕು... ನರನು ಐದು 
ವ್ರುಷದವ್ನಿದ್ರಾಗ ಕುರುಡನರಗಿದ್ಕಾ.  
 

 

ಹಳಿಿಗರಕಲಿ ಕನಿಕರದಿೆಂದ ಪ್ರಪ್ದ ಮಗು, ಲುಯಿ ಬ್ಕೆಲ್,  

ಎಷುು ಜರಣ ಆದರಕ ... ಈತ್ನ ಭವಿಷಯ.. . 
 

 

ನನನ ಜಗತ್ುಿ ಕತಿ್ಲಕಯಿೆಂದ ತ್ುೆಂಬತ್ುಿ. ಅೆಂಜಿಕ್ಕಯಿೆಂದ ಕ ಡ.. 
ಮನಕಯಲಿಿ ನಡಕಯುವರಗ ಎಡವಿ ಬ ಳ ತ್ತಿದ್ಕಾ.  
ಖುಚಿಗ, ಬ್ರಗಿಲು, ಗಕ  ಡಕಗಳಿಗಕ ಹರಯುತಿ್ತದ್ಕಾ. ...  
ನನನ ಮೈ ನಕ  ಯತಕ ಡಗಿತ್ು. 
 ಸ ಯಗನಕಲಿಿ?   ಎೆಂದು ಅಳ ತ್ತಿದ್ಕಾ.  



ಆದರಕ ಸ ಯಗ ಬರಲಕ  ಇಲಿ. ಕ್ತಟಕ್ತಯ 
ಬದಿಯಲಿಿ ಕುಳಿತ್ು ಕಣಿುಗಕ ಕ್ರಣದಾನುನ 
ಕ್ತವಿಗಳಿೆಂದ ನಕ  ಡುವ್  ಅಭರಯಸ 
ಮರಡತಕ ಡಗಿದ್ಕ. 

ಕ್ರಿಯೆಂಗ ಬ್ರಯೆಂಗ, ಕ್ರಿಯೆಂಗ ಬ್ರಯೆಂಗ,  ಅಪ್ಪನ ಕ್ಕಲಸದ ದನಿ 

ಸ ಯಯಷ ಸಿಯಷ, ಸ ಯಯಷ ಸಿಯಷ,  
ಅೆಂಗಡಿಗಕ ಹಕ  ಗುತ್ತಿರುವ್ ಮಹಳಯರ ಸೆಟಿಗನ ಸಪ್ಪಳ  



ಕ್ಕ ಿೆಂಪ್ ಕ್ಕ ಿೆಂಪ್ ಕ್ಕ ಿೆಂಪ್ ಕ್ಕ ಿೆಂಪ್  
ಸಕೈನಿಕರ ಮರಚಗ  ಪ್ರಸು 

ಗರ್ ಗರ್ ರ್ ರ್ ರ್ ......... 
ಮಗೆಲ ಮನಕಯಲಿಿ ಕಟಿುಟಿುದಾ ನರಯಿಯ ಪ್ರಕದ್ರಟ.. 

 ಆ ನರಯಿಯ ನಕ  ವ್ು  
ನನಗಕ ತ್ತಳಿಯುತ್ತಿತ್ುಿ.  



ನನನ ಮನಕಯವ್ರಕಲಿರು ಏನಕ ನು ಸರಧಯವಿದ್ಕಯ  ಅದ್ಕಲಿವ್ನುನ ನನಗರಗಿ 
ಮರಡಿದರು. ನನನ ತ್ೆಂದ್ಕ ನನಗರಗಿ ಒೆಂದು ಬದಿರಿನ ಖುಚಿಗಯನುನ ತ್ೆಂದಿಟುನು. 

  ನರನು ದಿನರಲು ಮಲಿಮಲಿಗಕ 
ಹಕಜಕೆಗಳನುನ ಇಡುತಿ್  ಬಡಿಗಕ ಹಡಿದು 
ಅಡರಡಡುತಿ್ತದ್ಕಾ.  
ಟರಯಪ್, ಟರಯಪ್, . ಟರಯಪ್, ಟರಯಪ್, .. 
ಮನಕಯಿೆಂದ ಗರಡಗನವ್ರಕಗಿನ  
ಹಕಜಕೆಗಳನುನ ಎಣಿಸಿದ್ಕ. ಆ ಮ ಲಕ  
ಹತಿ್ತಲು, ಕ್ಕ  ಳಿಗ ಡು,  
ಬ್ಕ ಕರಿ, ಹಟಿುನ  ಗಿರಣಿ .. ಅಲಿಿೆಂದ 
ಅಪ್ಪನ ಅೆಂಗಡಿಯವ್ರಕಗಿನ ಹಕಜಕೆಗಳ 
ಎಣಿಕ್ಕಯನುನ ನಕನಪಿನಲಿಿಟಕು.  



ನನನ ಅಣುನು ಸಿ ಟಿ 
ಊದುವ್ದನುನ ಕಲಿಸಿದನು. 
ಸಿ ಟಿಯ ಪ್ೆತ್ತಧವನಿಯರದ್ರಗ  
ನನನ ದ್ರರಿಯಲಿಿ ಅಡಕತ್ಡಕ 
ಇದ್ಕ ಎೆಂಬುದು 
ಗಕ ತರಿಗತಕ ಡಗಿತ್ು.  

ನನನ ಅಕೆೆಂದಿರು ಹುಲಿಿನಿೆಂದ ಅಕ್ಷರಗಳನುನ 
ತ್ಯರರಿಸಿ ನನಗಕ ಕಲಿಸತಕ ಡಗಿದರು. ಅಪ್ಪನು 
ತಕ ಗಲಿನ ತ್ುೆಂಡುಗಳಿೆಂದ ಅಕ್ಷರ ಮರಡಿದನು. 
ಮಣಕಯ ಮ ಲಕ ಮಳಕ ಹಕ ಡಕದು ಅಕ್ಷರ 
ಪ್ರಿಚಯ ಮರಡಿಸುತಿ್ತದಾನು.   

ನನನ ತರಯಿಯ ಜತಕ ನರನು 
ಡರಮಿನಕ   ಆಡಲು ಕಲಿತಕ. ಅದರ 
ಛಿದೆಗಳ ಮ ಲಕ ಕ್ಕೈಬ್ಕರಳ  ಸವ್ರಿ 
ಗುರುತ್ತಸುತಿ್ತದ್ಕಾ.   



ಪ್ರದಿೆಯು ಸಪಶಗದಿೆಂದ ಗಿಡಗಳನುನ ವರಸನಕಯಿೆಂದ ಹ ಗಳನುನ ಹರಗು ಇೆಂಪ್ರದ ದನಿ 
ಕ್ಕ ಳಿ ಹಕ್ತೆಗಳನುನ ಹಕ ಗಕ ಗುರುತ್ತಸಬ್ಕ ಕು ಎೆಂಬುದನುನ ಕಲಿಸಿದರು. ಪ್ರದಿೆಯು ಬ್ರಯಬಲ 
ಹರಗು ಕವಿತಕಗಳನುನ ಓದುವರಗ ನರನು ತ್ಲಿಿ ನನರಗಿ ಆಲಿಸುತಿ್ತದ್ಕಾ.  
ನಿಮೆ ಹತಿ್ತರ ಕುರುಡು ಮಕೆಳಿಗರಗಿ ಪ್ುಸಿಕಗಳಿವಕಯ ?  ಎೆಂದು ಒೆಂದು ದಿನ ನರನು 
ಕ್ಕ ಳಿದ್ಕ. 
ಸರರಿ, ಇಲಿ ಲುಯಿ.   ಎೆಂದು ಪ್ರದಿೆಯು ಉತ್ಿರಿಸಿದರು.  



ನರನು ಸಯಲಪ ದ್ಕ ಡಡವ್ನರದ ಮ ಲಕ ಉಳಿದ ಮಕೆಳ ಜತಕ ಶರಲಕಗಕ 
ಹಕ  ಗತಕ ಡಗಿದ್ಕ. ಮುೆಂದಿನ ಸರಲಿನಲಿಿ ಕುಳಿತ್ು ಅವ್ರಕಲಿರ  
ಬರಕಯುವ್ದನುನ ಮತ್ುಿ ಜಕ  ರರಗಿ ಓದುವ್ದನುನ ನಕನಪಿನಲಿಿ ಇಡುತಿ್ತದ್ಕಾ.  
 

“ನಿಮೆ ಹತಿ್ತರ ಕುರುಡು ಮಕೆಳಿಗರಗಿ ಪ್ುಸಿಕಗಳಿವಕಯ ?” ಎೆಂದು ಒೆಂದು 
ದಿನ ನರನು ಕ್ಕ ಳಿದ್ಕ. 
“ಸರರಿ, ಇಲಿ ಲುಯಿ.”  ಎೆಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಉತ್ಿರಿಸಿದರು.. 

   

   

 ನನನ ಬಗಕೆ ಉಳಿದವ್ರ ಕನಿಕರ 
ನನಗಕ ಬ್ಕ ಕ್ತರಲಿಲಿ.  
ನನಗ  ಉಳಿದ ಮಕೆಳೆಂತಕ 
ಓದಲು, ಬರಕಯಲು ನನುನ ಸಯತಿ್ತನ 
ಪ್ುಸಿಕಗಳ  ಬ್ಕ ಕ್ರಗಿದಾವ್ು.  



ಅರಮನಕಗಕ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಓವ್ಗ ಮಹಳಕಗಕ ನನನ ಬಗಕೆ ತ್ತಳಿಯಿತ್ು.  
ಅವ್ಳ  ಕುರುಡು ಮಕೆಳ ರರಯಲ ಸ ೆಲ ಆಫ ಬ್ರಿಯಿೆಂಡ ಎೆಂಬ ಸೆಂಸಕೆಗಕ ನರನು 
ಅಲಿಿ ಕಲಿಯಲು ಸರಧಯವಕ  ಎೆಂದು ಬರಕದು ಕ್ಕ ಳಿದಳ .  
ಒೆಂದು ದಿನ ಉತ್ಿರ ಬೆಂತ್ು. ಅಭಿನೆಂದನಕ,  ಲುಯಿ!  



ಅಲಿಿ ಕುರುಡು ಮಕೆಳಿಗರಗಿ ಪ್ುಸಿಕಗಳಿವಕ, ಎೆಂದು ಪ್ರದಿೆ ಹಕ ಳಿದರು.  ಅಪ್ಪನ 
ಸೆಂತ್ಸದ ಮರತ್ು. 
ಆದರಕ ನಿ ನು ಹತ್ುಿ ವ್ರುಷದ ಚಿಕೆ ಮಗು!  ತರಯಿ ಅಳ  ದನಿಯಲಿಿ ಹಕ ಳಿದಳ . 
ನಿ ನು ಅಲಿಿ ಇಡಿ  ವ್ರುಷ ಇರಬ್ಕ ಕು  ಅಣು 
ಪ್ರಯರಿಸ ದ್ಕ ಡಡ ನಗರ! ಸರಕಷುು ದ ರ!   ಅಕೆೆಂದಿರ ಎಚುರಿಕ್ಕ.  

ನರನು ಇವ್ರಕಲಿರಿಗ  ಹಕ ಗಕ ತ್ತಳಿಸಿ ಹಕ ಳಬಹುದು?  ಪ್ುಸಿಕಗಳಿಲಿದ್ಕ ನನನನುನ 
ಯರವರಗಲ  ಪ್ರಪ್! ಲುಯಿ  ಎೆಂದು ಎಲಿರ  ಕನಿಕರದಿೆಂದ ಕರಕಯುವ್ರು.  
 

ನರನು ನಿಮೆನಕನಲಿ ಸರಕಷುು ಪಿೆ ತ್ತಸುತಕಿ ನಕ. ಆದರಕ ನರನು ಹಕ  ಗಲಕ ಬ್ಕ ಕು.   
ಎೆಂದು ದೃಢವರಗಿ ಹಕ ಳಿದ್ಕ.    



ಪ್ರಯರಿಸಿನಲಿಿಯ ರರಯಲ ಸ ೆಲು ಇದ್ಕ ನು ಅರಮನಕಯಲಿ ಎೆಂಬುದು ಕಣಿುರದಿದಾರ  
ತ್ತಳಿಯಿತ್ು. ಒರಟರದ ಒದ್ಕಾ ಹರಸಿಗಕ, ತಕ ವ್ುಗಟಿುದ ಕ್ಕ  ಣಕ, ಯುನಿಫರಮಗ 
ಹರಕ್ತಕ್ಕ ೆಂಡರಗ ಮೈಯಲಿ ತ್ುರಿಕ್ಕ. ಊಟವಕಲಿ ತ್ಣುಗಕ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಸುಿ. ದ್ಕ ಡಡ 
ಹುಡುಗರ ಕ್ಕ ಡಿ, ಕಳ ವ್ು. ಬ್ಕ ಜರರರಗುತ್ತಿತ್ುಿ.  
ನನಗಕ ಊರ ಮನಕಯದ್ಕ  ನಕನಪ್ು. 

ಆದರಕ ನರನು ಅಲಿಿ ವರಸಿಸತಕ ಡಗಿದ್ಕ. ಏಕ್ಕೆಂದರಕ ಆ ಹರಳ  ಹಳಕ ಮನಕಯಲಿಿಯ 
ಯರವ್ದ್ಕ   ಮ ಲಕಯಲಿಿ ಕುರುಡರಿಗರಗಿ ಪ್ುಸಿಕಗಳಿದಾವ್ು.  
“ಅತ್ುಯತಿ್ಮ ಮಕೆಳಿಗಕ ಮರತ್ೆ ಅವ್ುಗಳನುನ ಓದಲು ಕ್ಕ ಡುವ್ರು.” ನನನ ಗಕಳಕಯ 
ಗರಯಬೆಯಲ ಹಕ ಳಿದ.  
“ಹರಗಿದಾರಕ ನರನು ಅತ್ುಯತಿ್ಮ ವಿದ್ರಯರ್ಥಗಯರಗುವಕ.”  ನನನ ಉತ್ಿರ.  



ಅೆಂಧಶರಲಕಯಲಿಿ ಕಲಿಯುವ್ದ್ಕೆಂದರಕ ಕತಿ್ಲು ತ್ುೆಂಬದ ಗವಿಯನುನಸಕ ರಿದೆಂತಕಯ . 
ನರವಕಲಿರು ಲಕ್ಷವಿಟುು ಕ್ಕ ಳ ತ್ತಿದ್ಕಾವ್ು, ನಕನಪಿನಲಿಿ ಇಡುತಿ್ತದ್ಕಾವ್ು, ಮತ್ುಿ ನುಡಿದು 
ತಕ  ರಿಸುತಿ್ತದ್ಕಾವ್ು.  
ನಮಗಕ ಹರಡುಗಳನುನ ಹರಡಲು ಕಲಿಸುತಿ್ತದಾರು, ಪ್ರದತರೆಣಕಗಳನುನ ಮರಡಲು ಕ ಡ 
ಕಲಿಸುತಿ್ತದಾರು. ನನನ ಕ್ಕೈಬ್ಕರಳ ಗಳ  ಪಿಯರನಕ   ಇಲಿವಕ ತಕ ಗಲಿನ ತ್ುೆಂಡಿನ ಮ ಲಕ 
ಸರಿದ್ರಡುತಿ್ತದಾವ್ು. ನನಗಕ ಓದು ಹರಗು ಬರಕಯುವ್ದರ ಹುಚುು.  

ನರನು ಚಕನರನಗಿ ಅಭರಯಸ ಮರಡುತಿ್ತದ್ಕಾ ಹರಗು ಪ್ರದತರೆಣಕಗಳನುನ ಹಕ ಲಿಯುವ್ 
ಕ್ಕಲಸ ಕ ಡ ಮರಡುತಿ್ತದ್ಕಾ.       ಕ್ಕ ನಕಯಲಿಿ...  



ಆ ಸುದಿನ ಬೆಂತ್ು.  
ಒಬಬ ಶಿಕ್ಷಕನು ನನನನುನ ಲರಯಬೆರಿಗಕ ಕರಕದುಕ್ಕ ೆಂಡು 
ಹಕ  ದನು. ಇಲಿಿ ಕುಳಿತ್ುಕ್ಕ   ಅವ್ನು ಅಪ್ಪಣಿಸಿದನು.  
ಒೆಂದಿಷುು ಅಲುಗರಡಿದ, ನ ಕ್ತದ ಪ್ುಟ ತ್ತರುವಿದ ಸಪ್ಪಳ. 
ಥಡ್   ಮ ಜಿನ ಮ ಲಕ ಏನಕ   ಒಗಕದ ಸಪ್ಪಳ. 

ಇಲಿಿದ್ಕ ನಕ  ಡು ಕ್ಕ ನಕಗಕ ದ್ಕ ರಕಯಿತ್ು.  ಅವ್ನ ಧವನಿ 

ಪ್ುಟದ ಮ ಲಿನ ಉಬಬದ ಭರಗದ ಮ ಲಕ ಬ್ಕರಳನುನ  ಆಡಿಸು. ಅಕ್ಷರಗಳ  
ಗಕ ತರಿಗುವ್ವ್ು.   
ಪ್ುಟ ಮುಟುುವ್ದ್ಕ  ತ್ಡ, ನನನ ಕ್ಕೈಬ್ಕರಳ ಗಳ  ಪ್ೆತ್ತ ಅಕ್ಷರದ ಆಕ್ರರವ್ನುನ 
ಗುರುತ್ತಸತಕ ಡಗಿದವ್ು.  
ಈ ಮದಲು ಮನಕಯಲಿಿ ಹುಲುಿ ಹರಗು ತಕ ಗಲಿನ ತ್ುೆಂಡುಗಳಿೆಂದ ಮರಡಿದ 
ಅಕ್ಷರಗಳನುನ ಓದುವ್ ಅನುಭವ್ ನನಗಕ ಇತ್ುಿ.  
ಈ ಎಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳ  ಗರತ್ೆದಲಿಿ ದ್ಕೈತರಯಕ್ರರವರಗಿದಾವ್ು. ಒೆಂದ್ಕರಡು ವರಕಯ 
ಮುಗಿಯುವ್ದರಲಿಿ ಮುೆಂದಿನ ಪ್ುಟಕ್ಕೆ ಹಕ  ಗಬ್ಕ ಕ್ರಗುತಿ್ತತ್ುಿ.  ಇನ ನ ಕ್ಕಲ 
ವರಕಯಗಳ ...ಪ್ುಸಿಕ ಮುಗಿಯಿತ್ು.  ಕ್ಕ ನಕಯಲಿಿ ಮುಕ್ರಿಯ.  



ಇಷಕುನಕ  ?  ನರನು ಕ್ಕ ಳಿದ್ಕ.  
ಇನ ನ ಸರಕಷುು ಇವಕ. ಆದರಕ ಅವ್ುಗಳಕಲಿ ಇದ್ಕ ತ್ರಹ.  ಶಿಕ್ಷಕ ಹಕ ಳಿದರು.  
ನನನ ಅೆಂಗಕೈಯಷುು ಶಬಾಗಳ . ವರಕಯ ಕ್ರೆಗಿ ಅಧಗ ಪ್ುಟ ಸರಲದು.  
ನರನು ನಿಟುುಸಿರು ಬಟಕು. ಇೆಂತ್ಹ ನ ರರರು ಪ್ುಸಿಕ ಓದಿದರ  ನರನಕಷುು 
ಕಲಿಯಬಹುದು?.   



ನರನು ಸೆಂಜಕ ಊಟ ಮರಡಲಿಲಿ. ಹರಗಕಯ  ಮಲಗಿಕ್ಕ ೆಂಡಕ. ಮನಕಗಕ ಹೆಂತ್ತರುಗಿ 
ಹಕ  ಗಬ್ಕ ಕ್ಕೆಂದು ಅನಿನಸತಕ ಡಗಿತ್ು. ಕ್ಕ ನಕಗಕ ನಿದ್ಕಾ ಹತಿ್ತದ್ರಗ   ಮಗೆಲ ಮನಕಯ ನರಯಿ 
ಮನಕಯ ಹಕ ರಬದುಾ ನನನ ಮ ಲಕ ಸಿಟಿುನಿೆಂದ ಬ್ಕ ಗಳ ತ್ಿ ನನನ ಮುಖವ್ನುನ ನಕಕುೆತಿ್ಲಿತ್ುಿ. 
ನರನು ಮರತ್ೆ ನಗುತ್ತಿದ್ಕಾ. ಜಕ  ರರಗಿ ನಗುತ್ತಿದ್ಕಾ. .. ಎೆಂಬ  ಕನಸು  ಬದಿಾತ್ುಿ.  

ಲುಯಿ, ಲುಯಿ ಎದ್ಕಾ ಳ , ಎದ್ಕಾ ಳ   ಗರಯಬೆಯಲ್ ನನನನುನು ತ್ತವಿದು ಎಬಬಸುತಿ್ತದಾನು.  
ಮರುದಿನದ ಮುೆಂಜರನಕ. 
ಪಿೆನಿಿಪ್ರಲರು ಎಲಿರನುನ ಬರಹಕ ಳ ತ್ತಿದಾರು.  



ದ್ಕ ಡಡ ಕ್ಕ  ಣಕಯಲಿಿ ಎಲಿರ  ನಕರಕದಿದಾರು.  
ಫಕೆೆಂಚ ಸಕೈನಯದ ಅಧಿಕ್ರರಿಯು ಯುದಧಕ್ರಲದಲಿಿ ಗುಪ್ಿವರಗಿ 
ಸ ಚನಕಗಳನುನ ಕಳ ಹಸುವ್ ಒೆಂದು ಹಕ ಸ ಸೆಂಕ್ಕ ತ್ವ್ನುನ 
ಕೆಂಡು ಹಡಿದಿದ್ರಾನಕ. ಈ ಸೆಂಕ್ಕ ತ್ವ್ನುನ ಸಪಶಗದಿೆಂದ 
ಓದಬಹುದು. ಕಣಿುನಿೆಂದಲಿ. ಇದನುನ ನರವಿಲಿಿ 
ಉಪ್ಯ ಗಿಸಬಹುದು  ಎೆಂದು ಡರ. ಪಿನಿಯರ ಹಕ ಳಿದರು.  

ನಿಮೆಲಿರ ಕ್ಕೈಯಲಿಿ ಸೆಂಕ್ಕ ತ್ ಭರಷಕಯ ಚುಕ್ಕೆಗಳಿರುವ್ ಕ್ರಗದದ ಪ್ಟಿು ಕ್ಕ ಟಿುದ್ಕಾ ನಕ. 
ಇಲಿಿಯ ಚುಕ್ಕೆಗಳ  ಬ್ಕ ರಕ ಬ್ಕ ರಕ ರಿ ತ್ತಯ ಧವನಿಗಳನುನ ಸ ಚಿಸುತಿ್ವಕ.  
ಓಹ... ಆ... ಒಳಗಕ... ಹಕ ರಗಕ... ಮುೆಂತರದ ಧವನಿಗಳ .   ಪಿೆನಿಿಪ್ರಲರು ಹಕ ಳಿದರು.  



ನರವಕಲಿರು ಆಲಿಸುತಿ್ತದ್ಕಾವ್ು. ಇದ್ಕಲಿ ಅಷುು ಸುಲಭವರಗಿರಲಿಲಿ.  
ಬ್ರಯಿಪ್ರಠ ಮರಡಿ ನಕನಪಿನಲಿಿಟುು ಹಕ ಳಬ್ಕ ಕ್ರದ ವಿಷಯ. 
ನನನ ಕ್ಕೈಯಲಿಿದಾ ಕ್ರಗದದ ಮ ಲಕ ಎಡದಿೆಂದ ಬಲಗಡಕವ್ರಕಗಕ 
ಬ್ಕರಳರಡಿಸಿದ್ಕ. ಛಿದೆದ ಭರಷಕ  ತ್ತಳಿಯಿತ್ು.  
ಹೆಂದ್ಕ ಸರಿ   ಎೆಂದು ನರನು ಕ ಗಿದ್ಕ. ಎಲಿರ  
ನಗತಕ ಡಗಿದರು. ಇದು ಬರಿ ಕ್ರಗದ.  

ನರನು ಅತ್ತ  ಉತರಿಹತ್ನರಗಿದ್ಕಾ. ಮತಕ ಿೆಂದು ಕ್ರಗದ ಕ್ಕ ಡಲು ಹಕ ಳಿದ್ಕ. ಮತಕ ಿಮೆ 
ಬ್ಕರಳರಡಿಸಿದ್ಕ. “ಸಕೈನಯದ ರಸದು ಮುೆಂಜರನಕ ಬರುವ್ದು.” “ಅಹುದು, ಅಹುದು. ಇದು 
ಸರಿ.”  ಪಿೆನಿಿಪ್ರಲರು ತ್ಲಕದ ಗಿದರು. ಎಲಿರ  ಒೆಂದ್ಕ  ದನಿಯಲಿಿ ಕ ಗತಕ ಡಗಿದರು.  



ಈ ಸೆಂದ್ಕ ಶಗಳನುನ ಹಕ ಗಕ ಬರಕದಿರಬಹುದು?    ನನನ ಪ್ೆಶಕನ 
ಒೆಂದು ಬರಕಯುವ್ ಹಲಗಕ, ಕಟಿುನ  ಚೌಕಟುು ಹರಗು ಒೆಂದು ಚ ಪ್ರದ ದಬಬಣದೆಂತ್ಹ 
ಸಲಕರಣಕ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಕ ಕ್ರಗುವ್ವ್ು.  ಎೆಂದು ಪಿೆನಿಿಪ್ರಲರು ಹಕ ಳಿದರು.  
ಕ್ಕಳಗಿದಾ ಕ್ರಗದವ್ನುನ ಸರಿಸು   ಎೆಂದ್ಕನುನತಿ್ ನನನ ಕ್ಕೈಯಲಿಿ ಆ ಚ ಪ್ರದ ಸಲಕರಣಕ 
ಕ್ಕ ಟುರು. ನನಗಕ ಅೆಂಜಿಕ್ಕ. ಜಕ  ಪ್ರನ!   ಎೆಂದು ಎಚುರಿಸಿದರು.  

ಇದು ಅಪ್ಪನ ಅೆಂಗಡಿಯಲಿಿದಾ ದಬಬಣದೆಂತಕ ಇತ್ುಿ. ನರನು ಅೆಂಜಿದ್ಕ.  
ಕ್ರಗದದ ಮ ಲಕ ಸೆಂಕ್ಕ ತ್ದ ರೆಂಧೆಗಳ ಆಕ್ರರವ್ನುನ ಮರಡುತಿ್ ಮುೆಂದ್ಕ ಸರಿಸುತಿ್ 
ಹಕ  ಗು.  ಮುಖ್ರಯಧ್ರಯಪ್ಕರ ಅಪ್ಪಣಕ.  
ನರನು ಕ್ಕಲ ರೆಂಧಿದ ಆಕ್ರರಗಳನುನ ಮರಡುತಿ್ ಹಕ  ದ್ಕ. ಹರಗು ಬ್ಕರಳನುನ ಸವ್ರಿ 
ಓದಲು ಪ್ೆಯತ್ತನಸಿದ್ಕ.   



ಕ್ಕಲ ದಿನಗಳ ತ್ರಬ್ಕ ತ್ತಯಿೆಂದ್ರಗಿ ನರನು ನುರಿತ್ವ್ನರದ್ಕ.  
ಬ್ಕರಳಿನಿೆಂದ ಓದುವ್ದು ಒೆಂದು ಬುದಿಧಶರಲಿ ಕಲಪನಕ. ಯುದಧಕ್ರಲದಲಿಿಯೆಂತ್  
ಸರಕಷುು ಪ್ೆಯ ಜನಕ್ರರಿ.  ಆದರಕ ನಮೆೆಂತ್ಹರಿಗಕ 
ಈ ಸೆಂಕ್ಕ ತ್ಲಿಪಿ ಬಹು ಜಟಿಲವರದದುಾ. ಶರಲಕಯಲಿಿ ಯರರಿಗ  
ಸರಿಬರಲಿಲಿ.  
ಒೆಂದು ಚಿಕೆ ಸೆಂದ್ಕ ಶ ಕ ಡ ಸರಕಷುು ಚುಕ್ಕೆಗಳನುನ ವರಯಪಿಸುವ್ದು. ಹರಗು 
ಬ್ಕರಳ ಗಳಲಿಿ ಹಡಿಸಲರರವ್ು.   ನರನು ಗರಯಬೆಯಲನಿಗಕ ಹಕ ಳ ತ್ತಿದ್ಕಾ.  
ಅಲಿದ್ಕ ಕ್ರಯಪ್ುನನ ಈ ಸೆಂಕ್ಕ ತ್ ಲಿಪಿ ಧವನಿಗರಗಿ, ಅಕ್ಷರಗಳಿಗರಗಿ ಅಲಿ.  
ನರನು ಗರಯಬೆಯಲನಿಗಕ ಹಕ ಳ ತ್ತಿದ್ಕಾ.  
ಅೆಂದರಕ...  

ಕಣಿುದಾ ಜನರು ಶಬಾ ಹರಗು ವರಕಯ ಬರಕದೆಂತಕ ನರವಕ ಕ್ಕ ಬರಕಯಬ್ರರದು?   



ಸೆಂಕ್ಕ ತ್ಲಿಪಿಯ ಶಕ  ಧನಕಯಲಿಿಯ ಇದು ಮದಲ 
ಹಕಜಕೆ. ಆದರಕ ಅದು ಅಷುು ಸರಿಯರಗಿರಲಿಲಿ.  
ನರವ್ು ಕುರುಡರು. ಹೆಂದುಳಿದವ್ರು.  
ಕ್ರಯಪ್ುನನು ನನನ ಜತಕ ಬೆಂದು ಈ ಸೆಂಕ್ಕ ತ್ ಲಿಪಿಯಲಿಿ 
ಸುಧ್ರರಣಕ ಮರಡಬಹುದ್ಕ ?   ನರನು ಪಿೆನಿಿಪ್ರಲರನುನ 
ಕ್ಕ ಳಿದ್ಕ.  
ಸರರಿ, ಲುಯಿ ಅವ್ನಿಗಕ ಇಷುವಿಲಿ..   ಪಿೆನಿಿಪ್ರಲರು. 
ಸರರಿ.. ಸರರಿ... ಈ ಶಬಾ.... 



ಕ್ಕಲ ವ್ರುಷಗಳ ಹೆಂದ್ಕ ನನನ ಅಪ್ಪನು ತ್ನನ ಕ್ಕಲಸಕ್ರೆಗಿ 
ತಕ ಗಲಿನ ಪ್ಟಿುಗಳನುನ ಉಪ್ಯ ಗಿಸುವ್ದನುನ ನರನು 
ನಕ  ಡಿದ್ಕಾ.  
ನರನು ಕ ಡ ಇದನಕನ  ಉಪ್ಯ ಗಿಸಬ್ಕ ಕು.  
ಎಲಿರ  ಮಲಗಿಕ್ಕ ೆಂಡರಗ ಸಪ್ಪಳ ಮರಡದ್ಕ  ಬರಕಹಲಗಕ 
ಮ ಲಕ ಕ್ರಗದವಿಟುು ರೆಂಧೆದ ರಚನಕಗಳನುನ 
ಮರಡತಕ ಡಗಿದ್ಕ. ನ ರರರು ಆಕ್ರರಗಳನುನ ಮರಡಿದ್ಕ. 
ಬ್ಕನುನ, ಬ್ಕರಳ ಗಳ  ನಕ  ಯುತ್ತಿದಾವ್ು. ಬ್ಕಳಗಿನಲಿಿ ಕ್ಕಲ 
ಗೆಂಟಕಯಷಕು  ಮಲಗುತ್ತಿದ್ಕಾ.  



ಒೆಂದು ವ್ರುಷ ಸರಿಯಿತ್ು. ಮತಕ ಿೆಂದು ವ್ರುಷ... ಇನಕ ನೆಂದು 
ವ್ರುಷ.  
ಆ ಚಳಿಗರಲದಲಿಿ ನರನು ಹದಿನಕೈದು ವ್ರುಷದವ್ನರದ್ಕ. ಸರಕಷುು 
ವಕ ಳಕ  ಮೈಯಲಿಿ ಹುಷರರಿರುತಿ್ತರಲಿಲಿ.  
ಆದರಕ ನರನು ಸುಮೆನಕ ಕ ಡಲರರಕ.  



ಕ್ಕ ನಕಯಲಿಿ ನರನು ಪ್ರಿ ಕ್ಷಕಗಕ ತ್ಯರರರದ್ಕ.  

ನರನು ಪಿೆನಿಿಪ್ರಲರಿಗಕ ಲರಯಬೆರಿಯಲಿಿಯ ನನಗಕ ಗಕ ತಿ್ತಲಿದ ಪ್ುಸಿಕದಲಿಿ 
ಕ್ಕಲ ಪ್ುಟಗಳನುನ ನನನ ಮುೆಂದ್ಕ ಗಟಿುಯರಗಿ ಹರಗು ಮಲಿನಕ ಓದಲು  
ಬನನವಿಸಿದ್ಕ.  
ಅವ್ರು ಓದತಕ ಡಗಿದರು. ಕ್ಕಲ ನಿಮಿಷಗಳರದ ಮ ಲಕ ನರನು  
ಸರ್, ಒೆಂದಿಷುು ವಕ ಗದಿೆಂದ...  ಎೆಂದು ಕ್ಕ ಳಿದ್ಕ.  
ಅವ್ರು ಓದುತಿ್ತದಾೆಂತಕ ನರನು ಆ ಅಕ್ಷರಗಳನುನ, ಶಬಾಗಳನುನ ಸರಿಯರಗಿ 
ಸೆಂಕ್ಕ ತ್ಲಿಪಿಯಲಿಿ ಕ್ರಪಿ ಮರಡತಕ ಡಗಿದ್ಕ.  



ನನನ ಸೆಂಕ್ಕ ತ್ಲಿಪಿಯಲಿಿ ಆರು ಚುಕ್ಕೆಗಳ ರಚನಕ ಎರಡು 
ಕ್ರಲಮಿೆನಲಿಿ. ಡರಮಿನಕ   ತ್ರಹ. ಪ್ೆತ್ತ ರಚನಕಯು 
ವ್ಣಗಮರಲಕಯ ಅಕ್ಷರಗಳನುನ ತಕ  ರಿಸುತಿ್ತತ್ುಿ.  
ಪಿೆನಿಿಪ್ರಲರು ಒೆಂದು ಅಧ್ರಯಯ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದರು.  
ಮುಗಿಯಿತ್ು.... ಪಿೆನಿಿಪ್ರಲರು ಹಕ ಳಿದರು.  

ನರನು ನನನ ಅಭರಯಸದ ಪ್ುಸಿಕದ ಕ್ಕಲ ಪ್ುಟಗಳನುನ 
ತ್ತರುವಿ ಬ್ಕರಳ ಗಳನುನ ಸವ್ರಿ ಓದತಕ ಡಗಿದ್ಕ.  
 

ಲುಯಿ, ಲುಯಿ, ನಿ ನು ಗಕದ್ಕಾ. ಎೆಂದು ಪಿೆನಿಿಪ್ರಲರು 
ಹಕ ಗಳತಕ ಡಗಿದರು.  



ಈ ವರತಕಗ ಕ ಡಲಕ ಎಲಿ ಕಡಕಗ  ಹಬಬತ್ು. ಅೆಂಧ ವಿದ್ರಯಥಗಗಳಕಲಿ ಈ 
ಸೆಂಕ್ಕ ತ್ಲಿಪಿಯನುನ ಅಭಯಸಿಸತಕ ಡಗಿದರು.  
ಎಷುು ಸುಲಭವರಗಿದ್ಕ ... ಎಷುು ಸರಸರ ಬರಕಯಬಹುದು...   
ನನನ ಗಕಳಕಯರು ಸೆಂದ್ಕ ಶಗಳನುನ ಓದುತಿ್ತರುವರಗ ನನಗಕ ಅೆಂಗಡಿಯಲಿಿ ಕ್ಕಲಸ 
ಮರಡುವ್ ತ್ೆಂದ್ಕಯ ನಕನಪ್ು ಬರುತ್ತಿತ್ುಿ. ಅವ್ನು ಕ ಡ ನಡವ್ನುನ ಬಗಿೆಸಿ  ತಕ ಗಲಿಗಕ 
ಆಕ್ರರ ಕ್ಕ ಡುತಿ್ತದಾನು. ಎಲಿರಿಗ  ಉಪ್ಯ ಗವರಗುವ್ೆಂತ್ಹ ಕ್ಕಲಸ ಮರಡುತಿ್ತದಾನು.  
ನರನು ಕ ಡ ನನನ ತ್ೆಂದ್ಕಯೆಂತಕಯ  ಜನರಿಗಕ ಉಪ್ಯುಕಿವರಗುವ್ ಕ್ಕಲಸ ಮರಡುತಿ್ತದ್ಕಾ.  



ಲಕ ಖಿಕ್ಕಯ ಕ್ತವಿಮರತ್ು 
 

ಈ ವ್ರಕಗಿನ ಶಕೆ ಷಠ ಸೆಂಶಕ  ಧಕರ ಯರದಿ 
ಮರಡಲು ಹಕ ಳಿದರಕ ನಿ ವ್ು ಯರವ್ ಹಕಸರುಗಳನುನ 
ಅದರಲಿಿ  ನಮ ದಿಸಬಹುದು? ಗುಟಕನಬಗಗ? ದ್ರ 
ವಿಹನಿಿ? ಎಡಿಸನ್? ಇವ್ರಲಿದ್ಕ ಬ್ಕಲ್, ಫರೆೆಂಕ್ತಿನ್, 
ಮರಕ್ಕ  ಗನಿ, ಟಕಸರಿ, ವಿಹಟಕನ... ಮುೆಂತರದ ಕ್ಕಲ 
ಹಕಸರುಗಳನುನ ನಮ ದಿಸಬಹುದು. ಇವ್ರಕಲಿರ 
ಸಕೆಂಶಕ  ಧನಕ ಯ ಪ್ರಿಣರಮದಿೆಂದ್ರಗಿ ಜಗತಿ್ತನ 
ವ್ಯವ್ಹರರಗಳಕಲಿ ಬದಲಿಸಿದವ್ು, ಇದರಲಿಿ 
ಸೆಂದ್ಕ ಹವಿಲ.ಿ ಬ್ರಯೆಂಕು, ವರಹನ ವ್ಯವ್ಸಕೆ, ಶರಲಕ 
ಮುೆಂತರದವ್ುಗಳಲಿಿ  ಇವ್ುಗಳ ಮಹತ್ಯವ್ನುನ ಮನಗರಣಿಸಬಹುದು.  
ಈ ಎಲಿ ಸೆಂಶಕ  ಧನಕಗಳಿಗಿೆಂತ್ ಲುಯಿ ಬ್ಕೆಲನ ಸೆಂಶಕ  ಧನಕಗಕ ವಿಶಿಷು 
ಸರೆನವಿದ್ಕ. ತ್ಲಕಯಲಿಿ ಮ ಡಿದ ಒೆಂದು ಕಲಪನಕಯನುನ ಪ್ೆತ್ಯಕ್ಷವರಗಿ ಇಳಿಸಿ 
ಜಗತ್ಿನಕನ  ಆತ್ ವಿಸಿೆತ್ಗಕ ಳಿಸಿದನು. ಹರಗಕ ನಕ  ಡಿದರಕ ವ್ಯಸುಿ ಚಿಕೆದು, 
ಯರರಿೆಂದಲ  ಆರ್ಥಗಕ ಸಹರಯವಿಲಿ, ಹಳಕ ಸಕರಕಮನಕಯನುನ ಅೆಂಧರ ಹರಸಕುಲ 
ಎೆಂದು ಮರಡಿದ ಹರಳ  ಕ್ಕ ಪ್ಕಪಯಲಿಿ ಅವ್ನ ಶಕ  ಧನಕ. ಆಗ ಆತ್ನಿಗಕ ಎದ್ಕಬ್ಕ ನಕ 
ಕ ಡ. ಆದರ  ದಿನ ರರತ್ತೆ ದುಡಿದು ಅತ್ತ  ಶೆಮ ತಕಗಕದುಕ್ಕ ೆಂಡು ಇವ್ನು 
ಸೆಂಕ್ಕ ತ್ ಲಿಪಿಯನುನ ಕೆಂಡು ಹಡಿದನು. ಇದರಿೆಂದ್ರಗಿ ಅೆಂಧರಿಗಕಲಿರಿಗ  ಓದು-
ಬರಕಯುವ್ ಅವ್ಕ್ರಶ ದ್ಕ ರಕಯಿತ್ು.  
ಇೆಂದು ಜಗತ್ತಿನಲಿಿಯ ಎಲಿ ವರಚನರಲಯಗಳಲಿಿ ಅೆಂಧರಿಗರಗಿ ಬ್ಕೆಲ್ 
ಲಿಪಿಯಲಿಿಯ ಪ್ುಸಿಕಗಳಿವಕ. ATM ಹರಗು ಕ್ರಲಕ ಜಿನ ಕ್ರಯೆಂಪ್ಸಿಿನಲಿಿ ಕ ಡ ಈ 
ಲಿಪಿಯ ಪ್ೆಚರರವರಗಿದ್ಕ.  
ಇದ್ಕಲಿವ್ನುನ ಓದುಗರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತ್ೆಂದುಕ್ಕ ಡಬ್ಕ ಕ್ಕೆಂಬುದ್ಕ  ನನನ ಉದ್ಕಾ ಶ.  



ಬ್ಕೆಲ್ ಲಿಪಿಯ ಬಗಕೆ.... 
 

ಲುಯಿಯ ಸೆಂಶಕ  ಧನಕಗಕ ಇಷಕು ಕ್ಕ  ಮರನಯತಕ? 

 ಹಕಲನ ಕ್ಕಲರ  ಹಕ ಳಿದೆಂತಕ ಮರನವ್ ಜರತ್ತಯು ಮುದೆಣ ಯೆಂತ್ೆದ ಶಕ  ಧಕ 
ಗುಟಕನಬಗಗನಿಗಕ ಋಣಿ ಇದಾೆಂತಕ ನರವಕಲಿ ದೃಷ್ಟುಹ ನರು ಲುಯಿ ಬ್ಕೆಲನಿಗಕ ಋಣಿಯರಗಿದ್ಕಾ ವಕ. 
ಗುಟಕನಬಗಗನ ಮುದೆಣ ಯೆಂತ್ೆದ ಶಕ  ಧನಕ ಪ್ೂವ್ಗದಲಿಿ ಓದುವ್ದು ಬರಕಯುವ್ದು ಕ್ಕ ವ್ಲ 
ಕ್ಕಲವಕ  ಜನರ ಸಕ ತರಿಗಿದಾವ್ು. ಲಕ್ಷರನುಗಟುಲಕ  ಜನ ನಿರಕ್ಷರರರಗಿದಾರು. ಆದರಕ 
ಗುಟಕನಬಗಗನ ಶಕ  ಧನಕಯಿೆಂದ್ರಗಿ ಎಲಿರ ಕ್ಕೈಯಲಿಿ ಪ್ುಸಿಕಗಳ  ಬೆಂದವ್ು. ಓದುವ್ 
ಬರಕಯುವ್ ಸರಯತ್ೆಂತ್ೆಯ ದ್ಕ ರಕಯಿತ್ು. ಪ್ುಸಿಕದಿೆಂದ್ರಗಿ ಜನರು ವಿಚರರ ಮರಡತಕ ಡಗಿದರು. 
ಅವ್ರ ಜಿ ವ್ನ ಸುಧ್ರರಿಸಿತ್ು. ಇದ್ಕ  ರಿ ತ್ತ ಬ್ಕೆಲ್ ಲಿಪಿಯಿೆಂದ್ರಗಿ ಅೆಂಧರಕಲಿರಿಗಕ ಓದಲು 
ಬರಕಯಲು ಸರಧಯವರಯಿತ್ು. ಅವ್ರ ಸೆಿತ್ತ ಸುಧ್ರರಿಸಿತ್ು.  
 

ಬ್ಕೆಲನ ಕುಟುೆಂಬ ಅವ್ನಿಗಕ ಧ್ಕೈಯಗ ಕ್ಕ ಟಿುತ್ು, ಸಹರನುಭ ತ್ತ ತಕ  ರಿಸಿತ್ು. 
ಇದರಲಿಿ ಏನು ವಿಶಕ ಷ? 

17-18 ರ ಶತ್ಕದ ಪ್ೂವ್ಗದಲಿಿ ಬ್ಕ ಸರಯವಕ  ಮುಖಯ ವ್ಯವ್ಸರಯವರದಾರಿೆಂದ 
ಮನಕಯಲಿಿಯ ಮಕೆಳ , ಮುದುಕರು ಹರಗು ಇತ್ರರು ದುಡಿಯಲಕ  ಬ್ಕ ಕ್ರಗುತ್ತಿತ್ುಿ. ಖ್ರಲಿ 
ಕ ಡುವ್ ಹರಗಿರಲಿಲಿ. ಹ ಗರಗಿ ಮನಕಯಲಿಿ ಕುರುಡ, ಕ್ತವ್ುಡ ಇಲಿವಕ ಅಪ್ೆಂಗರಿದಾಲಿಿ 
ಅವ್ರನುನ ಬ ದಿಪ್ರಲು ಮರಡುತಿ್ತದಾರು.  ಇವ್ರಿಗಕ ಹರಡು ಹರಡುತಿ್ ಬಕ್ಕೆ ಬ್ಕ ಡಿ ಹಕ ಟಕು 
ತ್ುೆಂಬಕ್ಕ ಳಿಬ್ಕ ಕ್ರಗುತಿ್ತತ್ುಿ. ಸಕಗಸಿನಲಿಿಯ ಪ್ರೆಣಿಗಳೆಂತಕ ಯರವ್ದ್ಕ   ಒಡಕಯನ 
ಕ್ಕೈಕ್ಕಳಗಕ ಇವ್ರ ಜಿ ವ್ನ ವಿರುತಿ್ತತ್ುಿ. ಆದರಕ ಲುಯಿಯ ಮನಕಯವ್ರು ಅವ್ನನುನ ಬ ದಿಗಕ 
ನ ಕದ್ಕ ಕಲಿಯಲು ಹುರಿದುೆಂಬಸಿದರು.  
 

ಲುಯಿಯು ಬ್ಕೆಲ್ ಲಿಪಿಯಲಿಿ ಯರವ್ ಬದಲರವ್ಣಕಗಳನುನ ಮರಡಿದನು? 

ಕ್ರಯಪ್ುನ ಚರಲಿಗ ಬ್ರಬಗಯರನ ಸೆಂಕ್ಕ ತ್ ಲಿಪಿಯಲಿಿ ಧವನಿಯನುನ ಗುರುತ್ತಸುವ್ dashಗಳ 
ಸೆಂಖ್ಕಯ ದ್ಕ ಡಡ ಪ್ೆಮರಣದಲಿಿತ್ುಿ. ಬ್ಕೆಲನು ಅವ್ುಗಳನುನ ವ್ಜರ ಮರಡಿದನು. ಅಲಿದ್ಕ ಈ 
ಲಿಪಿಯಲಿಿ ಅೆಂಕ್ತ, ಚಿನಕಹ, ಹರಗು ಸೆಂಗಿ ತ್ ಲಿಪಿಯನುನ ಕ ಡ ಜಕ  ಡಿಸಿದನು. ಇವ್ನ 
ಪಿೆನಿಿಪ್ರಲನು ಲುಯಿ ಬ್ಕೆಲ ನ ಪ್ುಸಿಕಗಳನುನ ಪ್ೆಸಿದಧ ಗಕ ಳಿಸಿದನು. 



ಲುಯಿಯ ಲಿಪಿಗಕ ಅಧಿಕೃತ್ ಮನನಣಕ ಯರವರಗ ದ್ಕ ರಕಯಿತ್ು? 

ಲಿಪಿಯ ಶಕ  ಧನಕಯರದನೆಂತ್ರ ಅೆಂಧಶರಲಕಗಳಕಲಿ ಈ ಲಿಪಿ ಕಲಿಸತಕ ಡಗಿದರು. ಆದರಕ 
ಲುಯಿಯ ಮೃತ್ುಯನೆಂತ್ರ ಎರಡು ವ್ರುಷದ ಮ ಲಕ 1854 ರಲಿಿ ಇೆಂಗಿೆಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಮನನಣಕ 
ಕ್ಕ ಟಿುತ್ು. ಆಮ ಲಕ ಯುರಕ  ಪ್ದ ದ್ಕ ಶಗಳ  ಮನನಣಕ ಕ್ಕ ಟುವ್ು. 1932 ರಲಿಿ ಅಮ ರಿಕ್ಕ 
ಮನನಣಕ ಕ್ಕ ಟಿುತ್ು.  



ಲುಯಿಗಕ ಓದುವ್ದರಲಿಿ ಅತ್ತ  ಉತರಿಹ.   
ಆದರಕ ಅೆಂಧ ಮಕೆಳಿಗರಗಿ ಆಗ ಪ್ುಸಿಕಗಳಿರಲಿಲಿ.  

ಆಗ ಲುಯಿ ಸಪಶಗದಿೆಂದ ವ್ಣಗಮರಲಕಯ ಅಕ್ಷರಗಳನುನ 
ಗುರುತ್ತಸುವ್ ಲಿಪಿಯನುನ ಶಕ  ಧಿಸಿದನು.     

ಈ ಲಿಪಿಯಲಿಿಯ ಪ್ೆತ್ತ ಅಕ್ಷರವ್ು  
ಆರು ಉಬ್ಕಬ ರಿದ ಚುಕ್ಕೆಗಳಿೆಂದ ಮರಡಲರಗಿದ್ಕ.  

ಈಗ ಅೆಂಧರಕಲಿರ ಬ್ಕರಳಿನ ತ್ುದಿಯ ಮ ಲಕ ಜಗತ್ತಿನಲಿಿಯ  
ಪ್ುಸಿಕಗಳಕಲಿ ಇವಕ...    


